2º KEEP MOVING
KEEP MOVING: um dia de muita atividade física com
corrida, caminhada, pedalada, Crossfit, aula de
spinning, aula de zumba e uma solidária CAMPANHA
DO AGASALHO.
Após o sucesso da primeira edição realizada em junho
de 2017, o evento KEEP MOVING, desenvolvido pela
Stabilitá Fisioterapia Esportiva, em conjunto com seus
apoiadores, patrocinadores e prefeitura, voltará a agitar a
cidade de Guarulhos no dia 01 de julho de 2018, mantendo
a sua essência e o seu padrão de excelência.
O KEEP MOVING além de ter como objetivo primário
estimular a pratica esportiva de maneira democrática, tem
como filosofia o cunho social e solidário, sendo suas
arrecadações direcionadas a instituições de caridade.
Este ano, o evento contará com uma maior
diversidade de atividades aos participantes. Além
da corrida, caminhada, pedalada, aulas de Crossfit, aulas
de spinning, aula de zumba e, novamente, como destaque,
os inscritos poderão usufruir do serviço de Recovery Pós
Competição, oferecido pela Stabilitá Fisioterapia Esportiva.
Venha fazer parte dessa experiência em prol de uma
grande ação social!
REGULAMENTO
O KEEP MOVING será realizado no domingo, dia 01
de julho de 2018, com largada na Av. Paulo Faccini, em
frente ao Bosque Maia - Guarulhos.
A largada será realizada às 8h

A Corrida será disputada na distância de 5km e
Caminhada de 2km.
Inscrições:
As inscrições poderão ser realizadas somente pelo
site
www.k10marketingesportivo.com.br
ou
www.megainscricoes.com.br
As inscrições abrirão no dia 30/04/2018 e encerrarão no
dia 20/06/2018.
1º Lote de 30/04/18 a 30/05/18 - Valor de R$ 39,00 +
Taxa + doação de um agasalho.
2º Lote de 31/05/18 a 20/06/18 – Valor de R$ 49,00 +
Taxa + doação de um agasalho.
A quantia paga pela inscrição não será devolvida caso
o(a) atleta comunique a desistência da corrida fora do
prazo previsto no art. 49 do Código de Defesa do
Consumidor,
através
do
e-mail
eventos@k10marketingesportivo.com.br.
Local e horário de retirada de kits: a definir em breve.
Não serão entregues kits no dia do evento nem após o
mesmo. O tamanho da camiseta deverá ser escolhido no
ato da inscrição. Não serão efetuadas trocas referentes ao
tamanho da camiseta. O kit deve ser conferido no momento
da retirada.
A organização da prova, bem como seus
patrocinadores e apoiadores, não se responsabiliza por
prejuízos ou danos causados por atleta inscrito na prova a
terceiros ou outros participantes, sendo seus atos de única
e exclusiva responsabilidade do mesmo.
Qualquer reclamação sobre o resultado final da
competição deverá ser feita, por escrito, até trinta minutos
após a divulgação.
Ao participar deste evento, o atleta assume a
responsabilidade por seus dados fornecidos e aceita

totalmente o Regulamento da Prova, participando por livre
e espontânea vontade, sendo conhecedor de seu estado
de saúde e assumindo as despesas de transporte,
hospedagem, alimentação e seguros ou quaisquer outras
despesas necessárias ou provenientes da sua participação
na prova, antes, durante e depois da mesma.
Ao participar deste evento, cada participante cede
todos os direitos de utilização de sua imagem, renunciando
ao recebimento de qualquer remuneração/renda que vier a
ser auferida relativa a direitos de televisão ou qualquer
outro tipo de transmissão realizada pelos veículos de
comunicação deste país para esta e próximas provas.
A organização irá disponibilizar aos participantes do
evento ambulância para prestação de primeiros socorros
em caso de acidentes. Caso necessário, o atendimento
médico de emergência será efetuado na rede pública.
Ao longo do percurso da prova haverá dois postos de
hidratação com água.
A segurança da prova receberá apoio dos órgãos
competentes e haverá sinalização para a orientação dos
participantes.
Serão colocados à disposição dos atletas inscritos,
sanitários e guarda-volumes na área de Largada/Chegada.
Premiação:
Haverá premiação com troféus para os 3 primeiros
colocados Masculino e Feminino na distância de 5km e
troféu para a maior equipe.
Não haverá premiação em dinheiro, sendo que todos
os atletas que cruzarem a linha de chegada de forma legal
e sem descumprimento deste regulamento receberão
medalhas de "finisher".
Obs: A Corrida e Caminhada terá cronometragem, chip e
número oficial para cada participante. Pois nosso objetivo é
confraternizar e simular aos pacientes e participantes a
sensação de estarem em um evento esportivo. Lembrando
que teremos desde pacientes em processo de reabilitação

até esportistas de alto rendimento.
Ao se inscrever nesta prova, o atleta assume
automaticamente o conhecimento de todos os termos deste
Regulamento, ficando de acordo com todos os itens
supracitados e acatará todas as decisões da organização,
comprometendo-se a não recorrer a nenhum órgão ou
Tribunal, no que diz respeito a qualquer punição imputada
pelos organizadores do evento.
Programação após a corrida:
• Bikes de Spinning
Na tenda principal do Bosque Maia acontecerá aulas de
Spinning.
• Zumba
Na tenda principal do Bosque Maia acontecerá aulas de
Zumba.
• Crossfit
Na tenda principal do Bosque Maia acontecerá WOD
(aulas) de Crossfit.
• Recovery
Conforme os participantes forem acabando suas atividades
teremos o serviço de Recovery Pós Competição. A Stabilitá
é pioneira nesse serviço em eventos esportivos, realizamos
essas ações em corridas de ruas, eventos de Crossfit e em
Ironman.

Idealizadora
Stabilitá Fisioterapia Esportiva
Rua Maria de Castro Mesquita, 161, Centro - Guarulhos/SP
www.stabilitafisioesportiva.com.br

Organização
K10 Marketing Esportivo
(11) 4219-1516
eventos@k10marketingesportivo.com.br

